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Kansen & mogelijkheden

▪ CLICKNL & Innovatiebeleid
▪ GoCI
▪ Calls & Regelingen

– Innovatiemakelaars
– GoCI KIEM regeling (SIA)
– MIT regeling (RVO)
– Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
– Vervolg Fieldlabs CLICKNL

▪ CLICKNL verwijst door



TKI CLICKNL

▪ veerkrachtige sector door versterken kennisbasis
– ontwikkelen nieuwe kennis
– toepassen bestaande kennis

▪ voor en met:
– ondernemende onderzoekers
– creatieve professionals



Creatieve professional



Missiegedreven Innovatiebeleid

Missies:

▪ Gezondheid & zorg
▪ Veiligheid
▪ Landbouw, water, voedsel
▪ Energietransitie & duurzaamheid

KIA Veerkracht beschrijft bijdrage creatieve industrie



Sleuteltechnologieën: KEM’s & KET’s



GoCI



GoCI - Doelgroep

▪ Doelgroep
– Creatief professionals (mkb, studio’s, ontwerpbureaus) met 

interesse in kennisgedreven research & development
– Onderzoekers (van universiteiten, hogescholen en andere 

kennisinstellingen) die onderzoek (willen) doen in of met de 
creatieve sector

▪ Doel
– Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen
– Innovatie binnen de creatieve industrie versterken en 

versnellen
– Impact van creatieve industrie vergroten



GoCI - loket

Vragen of meer 
informatie:

www.clicknl.nl/goci/

https://www.clicknl.nl/goci/


Calls & Regelingen



Innovatiemakelaars

▪ Voor mkb’ers met behoefte aan begeleiding op inhoud, proces, 

financiering en/of network

▪ Gericht op innovatie binnen maatschappelijke uitdagingen 

(Zie KIA Veerkracht)

▪ Namens CLICKNL uitgevoerd door:

– Modint / Innofest / Media Perspectives / Open House

▪ Meer informatie: https://www.clicknl.nl/innovatiemakelaars/



GoCI KIEM (Regieorgaan SIA)

▪ 1-jarig verkennend onderzoek
▪ Bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen (Zie KIA Veerkracht)
▪ Kennisinstelling (alle) + praktijkpartners (minimaal 1 mkb)
▪ Financiering: 

– maximaal €40.000,- per aanvraag
– Minimaal 25% (€10.000) co-financiering (geld of inkind)
– Totaal beschikbaar budget: €1,5 miljoen

▪ Deadline 30 November 2021

▪ Meer informatie: www.clicknl.nl/goci/

https://www.clicknl.nl/goci/


MIT (RVO)

▪ Instrumenten (jaarlijks):
– Haalbaarheidsprojecten (20 April – 40% vd kosten, max €20k)
– Kennisvouchers (20 april t/m 9 september – €3750)
– R&D Samenwerking (1 juni t/m 9 september – 35% vd kosten)

▪ Voorwaarden (o.a. zie RVO voor volledige voorwaarden)
– Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen (Zie KIA Veerkracht)
– Moet leiden tot integrale en innovatieve oplossing
– Versnellen van innovatie en versterken van concurrentiekracht

▪ Meer informatie: https://www.clicknl.nl/mit-regeling/



Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

▪ Regeling Experiment 15/6
▪ De Nieuwe Ruimte: Vitale steden en dorpen 30/6
▪ De Nieuwe Ruimte: Duurzame economie en ruimte 31/7
▪ De Nieuwe Ruimte: Prachtige productielandschappen 20/9
▪ Open Oproep: Bouwen aan Talent volgt

Meer informatie: https://stimuleringsfonds.nl/



Vervolg Fieldlabs

▪ Ontwikkelen van kennis & oplossingen in specifiek 
toepassingskader

▪ Coalitie met privaat 
commitment noodzakelijk



CLICKNL verwijst door

▪





BEDANKT!

Kansen?
Haakjes?
Raakvlakken?
Vragen?
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